Referat af bestyrelsesmødet, den 9. januar 2012
Til stede: Palle, Werner, Karin, Annemarie, Jimmi, Jarl, Lene, Kurt, Christian, Georg
Fravær: Dina
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Godkendelse af referat fra sidste møde (15. nov. 2011 )
4) Nyt fra byen
a. Udvidet samarbejde med Roskilde Kommune
b. Anmodning fra flere omkring (mangelfuld) snerydning i byen
c. Rygter og facts i øvrigt
5) Nyt fra kassereren
6) Arbejdsfordeling og gruppering i Landsbyrådet
7) Nyt fra TRAFIK-udvalget
8) Nyt fra KULTUR-udvalget
9) Nyt fra PR-udvalget
10) Nyt fra Sti/Natur-udvalg
11) Hjertestarter – Tilskud til G77-initiativ (jf. skrivelse fra Jarl)
12) Eventuelt

Opfølgning:

1) Valg.af dirigent
AnneMarie blev valgt
2) Valg af referent
Jimmi blev valgt.
3) Godkendelse af referat fra sidste møde - Godkendt!
4) Nyt fra byen
Samarbejde med Roskilde Kommune
Roskilde Kommune vender tilbage ang. projektet først i 2012. Torben Jørgensen er tovholder. Kommunen opfordrer Landsbyrådet til evt. selv at gå
i gang med at finde på ideer til projektet.

Alle

Projektet omkring oprensning af Ejlesøg kan evt. financierers som sammenskud mellem, Grundejerforeningen, Entreprenøren, kommunen og evt.
Landsbyrådet. Morten Janke følger sagen op.
Forsamlingshuset planlægger asfalt som erstatning for pølseboden. Det
ville dog være ønskeligt, og pænere, med eventuelle træer, bænke ell.
Lign. Palle kender en sponsor der gerne vil donere dette, mod at vedkommende får anonymitet – Palle kontakter Forsamlingshuset og sponsoren
ang. dette.
Manglende snerydning på visse veje
Sagen er gennemdrøftet i vores eget trafikudvalg. Egentlig er det en sag
for de enkelte/berørte grundejerforeninger, men vi er bekymrede. Først og
fremmest over hvad der evt. sker med dagrenovationen hvis der ikke er
ryddet/fremkommeligt. Dernæst kan der være bekymring omkring hvorvidt den tendens peger imod en privatisering af ansvaret for alle vore villaveje. Palle udformer et brev til Kommunen.
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Der blev fremsat ønske om trafik dæmpende foranstaltninger, evt. ensretning, på Stoudyssevej. Christian undersøger mulighederne.

5) Nyt fra kassereren.
Vi har pt. Ca. 14.000 kr. i banken. Dog har kun 99 medlemmer betalt indeværende år, så det ser rimeligt ud. Forslag om evt. at sætte en seddel
op i brugsen for at minde medlemmerne om at betale. 35 nye medlemmer
siden julen.
6) Arbejdsfordeling og gruppering i Landsbyrådet.
Kultur udvalg: Karin, Jarl, Palle, Jimmi, Verner, Anne Marie og Lene
PR udvalg: Palle, Dina, Verner, Jimmi og Lene
(der indkaldes til møde i dette udv. For at få klarlagt opgaver og struktur)
Trafik/skov/Natur udvalg: Kurt, Lene, Georg, Christian.

7) TRAFIK-udvalget
Der ønskes busstop hvor sognevej går ind i byen, Pendler trafikken er bekymrende, der skal kigges på signal-tiden i vores lyskryds, - samt en hel
stribe andre emner som vores meget aktive udvalg arbejder med. Blandt
andet følges situationen onkring busserne tæt.
Palle og Christian kontakter kommunen jf. referat fra TRAFIK-gruppen 5.
januar 2012
8) KULTUR-udvalget
Byfest 2012
Planlægningen er i fuld gang – dog er der endnu ikke brugt penge, i det vi
som udgangspunkt afventer Kommunens respons på tilskud / underskudsgaranti.
Der var en del diskussion blandt andet omkring budgettets størrelse, om vi
som forening skulle være eneansvarlige. Efter en lang og konstruktiv diskussion, besluttede vi at sende kontrakten omkring hovednavn tilbage til
booking bureauet, således at vi har sikret os det musik vi gerne vil have.
Det store fælles-arbejdsudvalg omkring BYFESTEN holder næste møde d.
17. januar.
Andre arrangementer
Cykeltur – dato kommer senere, Nattergaletur i maj måned, Aktiviteter på
biblioteket, Vandretur i skoven, Byvandring (evt. med Brugs Inger).
9) PR-udvalget
Palle indkalder til møde i udvalget inden generalforsamlingen.
Det er vigtigt med et aktivt PR-udvalg ifm. BYFESTEN
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Bladet.
Der var en del snak om gennemskueligheden i bladets financiering. Dette
er et must at det bliver MEGET mere klart hvad der koster hvad. Fremover
vil vi blandt andet indhente flere tilbud for at få det billigste tryk til prisen.
Palle opdaterer jævnligt både FaceBook og hjemmesiden.
10) Sti og Natur udvalget
Sti- og Natur udvalget lægges fremover ind under KULTUR-udvalget
11) Hjerterstarter
G77 påtænker at købe 2 hjertestartere. De bliver under alle omstændigheder købt. G77 ville gerne hvis andre ville være med til at finansiere. Vi besluttede at give 1000 kr. til projektet.
12) Eventuelt
Anne Marie rejste et spørgsmål om bladets aktivitetsliste på sidste side.
Der var bred enighed om at denne selvfølgelig skulle indeholde så mange

Alle

af byens aktiviteter som muligt. Men at det også skal fremgå at det er aktiviteter omkring byen leveret ikke kun af Landsbyrådet, men alle byens
foreninger.
Mødet slut kl. 21.25.
Næste møde er fastlagt til torsdag d. 1. marts kl 19:00
Her skal de der er på valg til Generalforsamlingen, vælge om de fortsat
ønsker at genopstille. Dagsorden lægges ud på hjemmesiden ca. 14 dage
forinden.
Jimmi/09-01-2012

